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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Presidente da Câmara de Comércio  
Internacional Brasil X China no 

Amazonas recebe honrarias no planalto
No dia 03 de dezembro, em 

Brasília, no Espaço da Corte, o 
presidente da Câmara de Co-
mércio de Desenvolvimento 
Internacional Brasil –China- 
Amazonas, Sr. Lin Yu Pin, re-
cebeu o mais alto reconheci-
mento que um cidadão pode 
receber vindo de uma insti-
tuição policial internacional, a 
“Medalha Amikeco”.

Denominada, “Servo per 
Amikeco”, ou “Serviço através 
da amizade”, em tradução li-
vre, a honraria é dada aqueles 
que são comprometidos com 
o interesse da sociedade bra-
sileira e que contribuem para 
a Segurança Pública Nacional.  

Na solenidade estavam pre-
sentes também o 1º Vice pre-
sidente da Câmara, Ji Yeli, o 2º 
Vice presidente, Estiven Lin, o 
Gerente de Comércio, Alcimar 
Soeiro e demais convidados 
da Câmara de Comércio que 
integraram a comitiva.  

A Internacional Police Asso-
ciation Brasil Section- IPA Bra-
sil, é a entidade representativa 
da Polícia brasileira e braço 

nacional da International Po-
lice Association – IPA. A orga-
nização é filiada a 75 países e 
possui cadeira consultiva na 
ONU, OEA, UNESCO, Conselho 
Europeu e EUROPOL. 

Aleam debate lei que previne 
prejuízos com desastres naturais 

Keitton Pinheiro toma passe na 
prefeitura de Coari-AM dia 

1º de janeiro Como forma de se ante-
cipar a fenômenos meteo-
rológicos, prevenir a popu-
lação de desastres naturais 
e minimizar perdas econô-
micas, o deputado estadual 
Álvaro Campelo (Progres-
sistas), deverá apresentar 
nos próximos dias uma in-
dicação do Projeto de Mo-
nitoramento por Calhas ao 
Governo do Estado. A pro-
posta foi entregue ao par-
lamentar, na manhã de on-
tem (6), pela presidente do 
Núcleo Regional do Amazo-
nas da Sociedade Brasilei-
ra de Meteorologia (NRAM/
SBMET), Patrícia Guimarães, 
durante Audiência Pública 
na Assembleia Legislativa 
do Amazonas (Aleam), que 
tratou do tema.

Patrícia, que tem Mestra-
do e Doutorado na área, ex-
plicou a importância do pro-
fissional de meteorologia 
estar presente no interior 

do Estado, para alertar so-
bre os eventos adversos de 
tempo que não chegam ao 
conhecimento do poder pú-
blico, além da possibilidade 
de monitorar os eventos cli-
máticos graduais, como por 
exemplo, a possibilidade da 
ocorrência do fenômeno 
La Niña, que causa um au-
mento de chuvas na região 
e consequente elevação da 
cota dos rios.  Em 2020, o 
Amazonas teve prejuízos 
de R$ 329,5 milhões causa-
dos por desastres naturais. 
A pesquisa mostra o impac-
to financeiro de fenôme-
nos como inundações, ala-
gamentos, deslizamentos, 
secas e incêndios florestais 
registrados durante a pan-
demia de Covid-19. O ma-
peamento mostra ainda os 
malefícios humanos, mate-
riais e ambientais dos de-
sastres naturais, potenciali-
zados pela ação humana.

Keitton Pinheiro, do PP, foi 
eleito prefeito de Coari (AM) 
nas eleições suplementares 
realizadas neste domingo 
(5). Ele toma posse em 1º de 
janeiro de 2022 e terá como 
vice-prefeito Edilson Lima. O 
mandato termina em 31 de 
dezembro de 2024.

O pleito desde domingo em 
Coari ocorre depois da cas-
sação do mandato de Adail 
Filho, que havia vencido as 
eleições realizadas em 2020. 
Nessa eleição, Keitton Pinhei-
ro concorreu como vice-pre-
feito de Adail Filho, seu pri-
mo.

Com 100% das urnas apu-
radas e sem chance de mu-
danças no resultado, Pinhei-
ro somava 53,24% dos votos, 
com 17.765 votos.

Pinheiro derrotou os can-
didatos Robson Tiradentes 
(PSC), que ficou em segun-
do lugar com 35,00% (11.680 

votos), Zé Henrique (PL), em 
terceiro com 11,31% (3.774 
votos) e Mil Mitouso (PSB), 
que teve 0,44% (148 votos), 
com os números obtidos com 
o total das urnas apuradas.

Em um dia com seções elei-
torais movimentadas e com 
registro de prisões por irre-
gularidades, a eleição em Co-
ari ainda teve 0,67% de votos 
brancos e 1,15% de votos nu-
los.
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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Bolsonaro diz que, se reeleito, 
indicará mais dois evangélicos 

para o STF
O presidente Jair Bolso-

naro (sem partido) indi-
cou nesta segunda-feira 
(6) que, se for reeleito em 
2022 e, consequentemen-
te, ganhar mais quatro 
anos de mandato, busca-
rá emplacar mais dois mi-
nistros evangélicos para 
o STF (Supremo Tribunal 
Federal). 

A fala aconteceu em 
conversa com apoiado-
res na manhã de hoje, em 
Brasília, e foi captada pelo 
canal Foco do Brasil, no 
YouTube. “Se eu for candi-
dato e for reeleito, a gente 
bota mais dois no início 
de 2023 lá [no Supremo]”, 
disse o presidente.

A promessa se deu após 
um apoiador, se referin-
do a Bolsonaro, dizer que 
sempre afirmava a outras 
pessoas que pressentia 
que, antes de morrer, ve-
ria uma pessoa evangéli-

ca no comando da Repú-
blica.

O presidente, então, o 
corrigiu, afirmando não 
ser evangélico, mas ca-
tólico - quem é declara-
damente protestante, no 
caso, é a primeira-da-
ma, Michelle Bolsonaro. 
“Evangélico é no Supremo 

agora”, pontuou, aos risos.
Ao completarem 75 

anos, ministros do Supre-
mo Tribunal Federal de-
vem se aposentar de for-
ma compulsória. Com a 
saída, acaba-se abrindo 
espaço para indicações 
presidenciais para com-
por o colegiado da Corte.

Comissão aprova 
prioridade em escolas 

para filho de vítima 
de violência

A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher da 
Câmara dos Deputados 
aprovou ontem (6) proje-
to de lei que altera a Lei de 
Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (LDB) para 
garantir que filhos de víti-
mas de violência domésti-
ca e familiar tenham direi-
to à vaga na escola pública 
mais próxima da sua resi-
dência.  

Conforme a proposta, 
caso ocorra mudança de 
domicílio das vítimas de 
violência doméstica, a ma-
trícula deverá ser remane-
jada para a escola pública 
mais próxima da nova resi-
dência. Nesses casos deve 
ocorrer a comunicação ao 
Conselho Tutelar compe-
tente.

O texto aprovado é um 
substitutivo apresentado 
pela deputada Rejane Dias 
(PT-PI) aos projetos de Lei 
1705/21 e 2797/21, do de-
putado Benes Leocádio 
(Republicanos-RN).

Segundo a deputada Re-
jane Dias, a medida pode 
conferir uma melhora na 
qualidade de vida das ví-
timas de violência e “pode 
amenizar os danos supor-
tados pela mulher agredi-
da”. 

A proposta tramita em 
caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões 
de Educação, de Seguri-
dade Social e Família e de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Lei que cria cadastro nacional de pedófilos é 
aprovado

Um cadastro nacional vai 
reunir pessoas condena-
das por crimes relaciona-
dos à pedofilia. A Comis-
são de Segurança Pública 
da Câmara dos Deputados 
aprovou ontem (6) o pro-
jeto de lei que cria esse ca-
dastro.   

Os dados serão levanta-
dos pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ). Além 
das informações, a ficha 
contará com foto do con-
denado.

Entre os crimes estão es-
tupro de vulnerável; cor-
rupção de menores; explo-
ração sexual de criança, 
adolescente ou vulnerável; 

e delitos praticados por 
meios digitais, como pro-
duzir, armazenar, divulgar 
ou expor vídeo de sexo en-
volvendo criança ou ado-
lescente.

A matéria é de autoria 
do deputado Nivaldo Al-

buquerque (PTB-AL) e será 
analisada pelas comissões 
de Seguridade Social e Fa-
mília e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 
(CCJ). Como tem caráter 
conclusivo, uma vez apro-
vada, não vai a plenário.
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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

TCE-AM julga nesta quinta-feira (09) 
contas de Arthur Virgílio e Wilson Lima 

O Pleno do Tribunal 
de Contas do Amazonas 
(TCE-AM) julgará as con-
tas do ex-prefeito de Ma-
naus, Arthur Virgílio Neto, 
referente ao exercício 
de 2020, no próximo dia 
09/12 (quinta-feira), às 9h.

No dia seguinte, na sex-
ta-feira (10/12), às 10h, 
o Pleno do TCE-AM esta-
rá reunido para julgar as 
contas do governador do 
Estado, Wilson Lima, re-
ferentes aos exercícios de 
2019 e 2020.

Relatora das contas da 

prefeitura de Manaus, a 
conselheira Yara Lins dos 
Santos anunciou a apre-
ciação ao Pleno durante a 

40ª Sessão Ordinária, rea-
lizada na última segunda-
-feira (29), no Plenário da 
Corte de Contas.

Os relatores das contas 
de 2019 e 2020 do Gover-
no do Amazonas, conse-
lheiros Érico Desterro e Ari 
Moutinho Júnior, já ha-
viam marcado as aprecia-
ções na sessão anterior. 
Todas as sessões (ordiná-
ria e especiais) contam 
com transmissão, ao vivo, 
pelas redes sociais do 
TCE-AM (YouTube, Face-
book e Instagram), além 
da cobertura pela Rádio 
Web do Tribunal, dispo-
nível em www.tce.am.gov.
br.

Força Nacional vai 
apoiar a Funai em 

ações em Terra
 Indígena Sararé

O Ministério da Justiça 
e Segurança Pública auto-
rizou o emprego da Força 
Nacional, em apoio à Fun-
dação Nacional do Índio 
(Funai), na Terra Indígena 
Sararé, em Mato Grosso.  
A portaria assinada pelo 
ministro Anderson Torres 
está publicada no Diário 
Oficial da União de ontem 
(6).

De acordo com o docu-
mento, a Força Nacional 
atuará nas ações de pre-
servação da ordem públi-
ca, segurança das pessoas 
e proteção do patrimônio.

Essas ações serão rea-
lizadas em caráter episó-
dico e planejado, a partir 
de hoje até 26 de abril de 
2022. Em caso de neces-
sidade, esse prazo poderá 
ser prorrogado.

“O contingente a ser dis-
ponibilizado obedecerá 
ao planejamento definido 
pela Diretoria da Força Na-
cional de Segurança Públi-
ca e da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública”, diz 
ainda a portaria.

Prefeitura e Águas de Manaus fazem acordos 
sobre reajuste nos serviços 

O Tribunal de Justiça 
do Estado do Amazonas 
(TJAM) homologou um 
acordo entre a Prefeitu-
ra de Manaus e a empresa 
Águas de Manaus, o qual 
vai assegurar que o rea-
juste ordinário de 2020 e 
2021 dos serviços de abas-
tecimento de água e esgo-
tamento sanitário sejam 
aplicados de forma esca-
lonada.

Conforme o termo, os 
serviços de água e esgo-
to terão uma correção de 
9,88 % a partir de 1º de ja-
neiro de 2022 e o restan-
te será parcelado em 14 
vezes anuais de 3,92%. A 
concessionária pleiteava 
um aumento imediato de 
42% referente aos reajus-
tes de 2020 e 2021.  

“O que a concessionária 
estava pleiteando era ina-
ceitável. O prefeito David 
Almeida desde o começo 
se mostrou bastante preo-
cupado com essa questão 
e ordenou que a Ageman, 
Procuradoria Geral do Mu-
nicípio (PGM) e Casa Civil 
encontrassem uma solu-

ção que assegurasse ao 
mesmo tempo o equilí-
brio financeiro do contra-
to e uma tarifa módica e 
justa aos consumidores, 
e foi justamente isso que 
fizemos”, afirmou o dire-
tor-presidente a Agên-
cia Reguladora dos Ser-
viços Públicos Delegados 
do Município de Manaus 
(Ageman), Fábio Alho. 

Em julho deste ano, o 

prefeito David Almeida 
recorreu à Justiça e con-
seguiu impedir que a em-
presa aplicasse o reajuste 
de 2020 à revelia do Poder 
Concedente. A conces-
sionária chegou a emitir 
faturas com o reajuste de 
24,52%, no entanto, as co-
branças foram anuladas, 
por determinação da Age-
man que notificou a em-
presa.



ON EducaçãoOPORTUNIDADES & NOTÍCIAS
EDIÇÃO DIGITAL MANAUS-AM, TERÇA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2021 55

FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Quer criar jogos? Alunos da 
USP desenvolvem games e 

ensinam como fazer

Quem não viveu, ainda 
vai viver: é comum, na vida 
do aluno universitário, de-
sejar que o ônibus pudesse 
correr como um carro de 
Fórmula 1 — e até sair vo-
ando — para chegar mais 
rápido ao campus, pelo 
desespero de estar atrasa-
do para uma aula impor-
tante. É desse sentimento 
tão cotidiano que nasceu o 
jogo Subi no Ônibus, cria-
do por alunos do Instituto 
de Ciências Matemáticas e 
de Computação (ICMC) da 
USP em São Carlos.  

Nele, você deve guiar 
um ônibus da USP pela es-
trada de maneira insana 

e desviar do máximo de 
obstáculos que conseguir, 
desafiando o espaço-tem-
po. E não adianta evitar 
carros, caminhões, e até 
as vacas que caminham 
na pista: nesta versão bem 
caótica da realidade, você 
deve correr em alta velo-
cidade, coletando pon-
tos pelo caminho, e assim 
subir no ranking de joga-
dores. Com os pontos, é 
possível melhorar seu de-
sempenho “comprando” 
vida adicional, aceleração, 
escudo contra batidas e 
até um raio laser para des-
truir obstáculos. 

Subi no Ônibus está dis-

ponível gratuitamente no
Google Play para usuá-

rios de smartphones An-
droid e também em uma 
versão que pode ser joga-
da pelo computador, direto 
no navegador (sem neces-
sidade de fazer download). 
O jogo, que não tem fins 
lucrativos, foi criado para 
a Semana de Computação 
(Semcomp) pelo grupo

Fellowship of the Game 
(FoG) em parceira com a 
equipe da Semcomp e o 
Ganesh (grupo extracur-
ricular baseado no ICMC 
sobre segurança da infor-
mação) e conta com trilha 
sonora e arte originais.

MEC lança programa 
para fomentar 
qualificação 
profissional

O Ministério da Educa-
ção (MEC), por meio da 
Secretaria de Educação 
Básica (SEB), lançou o 
Programa EJA Integrada, 
para aumentar o número 
de vagas e oferta de cur-
sos técnicos integrados 
à Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) visando a 
qualificação profissional. 
A portaria foi publicada 
no Diário Oficial da União 
(DOU) nesta quinta- feira 
(2).   

“O Programa tem como 
finalidade contribuir para 
alcance da Meta 10 do 
Plano Nacional de Edu-
cação (PNE), que esta-
belece, no mínimo, 25% 
das matrículas de Educa-
ção de Jovens e Adultos 
(EJA), nas etapas do en-
sino fundamental e mé-
dio, de forma integrada à 
Educação Profissional, de 
acordo com os termos da 
Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB)”, diz 
nota do ministério.

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, afirmou 
que o programa possibi-
lita aos estudantes “dupla 
formação, ampliando as 
oportunidades de acesso 
tanto na educação quan-
to no mercado de traba-
lho”. O programa propõe 
currículos diferenciados, 
que atendam a singu-
laridade do público de 
educação especial, ou de 
populações indígenas e 
quilombola, refugiados e 
migrantes pessoas priva-
das de liberdade, zonas 
de difícil acesso, popula-
ção de rua, zonas rurais e 
outras, de acordo com o 
MEC.

Colômbia oferece bolsas de estudos 100% 
grátis para estrangeiros 

O Instituto de Crédito e 
Estudos Técnicos no Exte-
rior (ICETEX), está ofere-
cendo bolsas de estudos 
100% pagas em programas 
de pós-graduação presen-
ciais, na Colômbia, para 
estudantes estrangeiros. 
São 50 vagas disponíveis 
para cursos de especializa-
ção, mestrado, doutorado 
ou estudos de pesquisas, 
todos em nível de pós-gra-
duação. O prazo máximo 
para se inscrever é até o dia 
20 de dezembro de 2021.

O programa conta com 

vários benefícios, sendo 
alguns deles: plano de saú-
de com assistência médi-
ca e hospitalar na Colôm-
bia que inclui repatriação 
em caso de incapacidade 
ou morte; uma comissão 
mensal, que vai apoiar 
cada estudante estrangei-
ro com um sustento men-
sal de 3 salários mínimos 
vigentes; visto de cortesia, 
no qual a ICETEX vai man-
dar cartas para o consula-
do da Colômbia para ga-
rantir o visto de cortesia 
tipo V (visitante); $425,400 

pesos serão concedidos 
para gastos com livros e 
materiais; entre outros be-
nefícios.

O processo de inscrição 
é individual e exige alguns 
requisitos como: deve ser 
cidadão estrangeiro; não 
pode ter nacionalidade co-
lombiana; não pode mo-
rar ou ter começado uma 
pós-graduação na Colôm-
bia. Para mais informações 
acesse: https://web.icetex.
gov.co/becas/programa-
-de-reciprocidad-para-ex-
tranjeros-en-colombia
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Vila brasileira é eleita pela ONU uma das 
melhores do mundo 

Testo Alto, na Rota do En-
xaimel, em Pomerode (SC), 
na região do Vale Europeu, 
foi eleita pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
como uma das melhores 
vilas turísticas do mun-
do. O anúncio foi feito na 
noite desta quinta-feira, 
2, durante cerimônia em 
Madri, na Espanha. O ro-
teiro catarinense recebeu 
o selo “Best Tourism Villa-
ges“, que reconhece zonas 
rurais onde o turismo gera 
oportunidades de manei-
ra sustentável, preservan-
do tanto o meio ambiente 
quanto as tradições locais. 
Um total de 44 vilas de 32 
países nos cinco continen-

tes foram reconhecidas em 
2021.

Na disputa estavam mais 
de 170 destinos de 75 paí-
ses. O Brasil concorria com 
três vilas turísticas. Além 

da Rota do Enxaimel, tam-
bém estavam na final São 
Bartolomeu, em Ouro Pre-
to (MG), e Alberto Moreira, 
em Barretos (SP).

O vilarejo de Testo Alto 

fico na 31ª posição. O pos-
to de melhor vila do mun-
do ficou com Bekhovo, Fe-
deração Russa, seguida de 
Bkassine, no Líbano, e de 
Bojo, nas  Filipinas.

Após três anos, Tailândia anuncia 
reabertura da famosa praia ‘Maya Bay’

Parque de flores é nova atração da 
Serra Gaúcha

 Após mais de três anos 
fechada, a paradisíaca 
praia de Maya Bay, na ilha 
de Ko Phi Ph, na Tailândia, 
será reaberta ao turismo. 
O destino ganhou fama 
mundial após o filme “A 
Praia”, estrelado por Leo-
nardo DiCaprio, em 2000. 
A reabertura de uma das 
mais famosas atrações da 
Tailândia acontece em 1 
de janeiro de 2022.

Maya Bay foi fechada em 
junho de 2018 para recu-
peração dos danos aos re-
cifes de corais causados 
pelo excesso de embarca-

ções e turistas.
Antes do fechamento, 

a praia recebia cerca de 
5.000 visitantes por dia. 
Grande parte inspirados 
pelo filme baseado no li-
vro de Alex Garland.

O Departamento de Par-
ques Nacionais do país 
impôs uma série de regras 
para visitação a Maya Bay.

Entre as medidas estão 
a proibição de barcos na 
baía e a limitação de 300 
turistas por dia, que terão 
que desembarcar em um 
pier e poderão explorar o 
local por apenas uma hora.

A Serra Gaúcha ganhou 
mais um atrativo que prome-
te fazer sucesso nas redes so-
ciais. São Francisco de Paula 
ganhou na última sexta-feira, 
26, um parque de flores ins-
tagramável. O Mátria Parque 
de Flores, que fica a cerca de 
35 minutos de carro de Gra-
mado, possui 30 jardins com 
7 milhões de mudas de flores 
de 300 espécies. Tudo inter-
ligado por um caminho de 8 
km de extensão.

O parque, uma espécie de 
Disneylândia para apaixona-
dos por paisagismo, levou 
dois anos para ser construído 
e ocupa uma área de 50 hec-
tares.

A escolha de temas para os 

jardins foi inspirada em me-
mórias afetivas, nas artes e 
no próprio mundo botânico. 
Cada espaço tem a sua capa-
cidade de despertar a memó-
ria afetiva dos visitantes.

A experiência começa logo 
na entrada do parque. Uma 
grande estrutura em formato 
de semicírculo feita de con-
creto ripado e vidro, que abri-
ga bilheteria, lojas de roupas, 
plantas e artigos de jardina-
gem.

O espaço conta ainda com 
um restaurante especializado 
em carnes, restobar, pizza-
ria e uma adega subterrânea 
com 400 rótulos de 25 países, 
além de um espaço para pi-
quenique.
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‘Bebês-banana’: médico pensou que a 
fruta poderia curar doença grave

Diarreia ou prisão de 
ventre crônica, inchaço 
na barriga, danos à pare-
de intestinal, falta de ape-
tite, baixa absorção de 
nutrientes, dores abdo-
minais, anemia, perda de 
peso e desnutrição. Esses 
são os principais sintomas 
da doença celíaca, uma 
condição autoimune cau-
sada pela alta intolerância 
ao glúten, presente no tri-
go, aveia, cevada, centeio 
e seus derivados, ou seja, 
está em pizzas, bolos, bis-
coitos, pães, cerveja e al-
guns doces.

A  doença celíaca pode 
causar graves problemas 
de saúde, como câncer e 
até infertilidade; portanto, 

seu tratamento é essencial 
para uma vida saudável, 
apesar de não haver cura, 
podendo só ser controla-
da por meio de uma die-
ta com ausência total de 
glúten pelo resto da vida. 
Mas como saber disso no 
século passado, quando a 

Medicina ainda era meio 
rudimentar e não tinha 
meios para responder a 
todos os problemas?

Pensando em parar com 
as taxas de morte, em 1924, 
o Dr. Sidney Haas propôs 
um plano de tratamento 
para aqueles que sofriam 

da doença: dar de comer 
às crianças 200 bananas 
por semana. 

Ele teve a ideia após ob-
servar que as pessoas de 
Porto Rico que ingeriam 
muita banana não sofriam 
de doença celíaca, diferen-
te daquelas que comiam 
muito pão e derivados.

Hass, no entanto, não 
pensou que a culpa fosse 
da falta do trigo. Sendo as-
sim, ele também prescre-
veu que os pacientes co-
messem muitos laticínios, 
carnes e vegetais por dia. 
Como a dieta cortava o tri-
go e era rica em calorias, 
funcionou, e foi assim que 
nasceu o termo “bebês-
-banana”.

Talassofobia: as pessoas que têm 
medo incontrolável do mar

Dodecaedro romano: conheça um dos 
maiores mistérios da arqueologia

Você já ouviu falar em 
talassofobia? Esse termo 
um tanto esquisito é usa-
do para descrever o medo 
excessivo que algumas 
pessoas têm do mar ou de 
corpos de água profundos.

Se você sofre com talas-
sofobia, seus medos po-
dem vir da sensação de 
vazio do oceano, das di-
mensões gigantescas de 
massas d’água ou até mes-
mo de criaturas marinhas 
e perigos que podem se 
esconder na escuridão.

Como vimos, talassofo-
bia é uma fobia específi-
ca que diz respeito a um 
medo intenso e persisten-
te de corpos d’água pro-
fundos e vastos, como é o 
caso do oceano.

Por outro lado, a aqua-
fobia consiste no medo 
da própria água, não im-
portando a situação. Ou 
seja, no primeiro caso, as 
pessoas não sentem tanto 
medo da água, mas sim, 

do que ela representa ou 
do perigo que acreditam 
se esconder sob sua su-
perfície.

Uma pessoa que sofre 
com essa fobia, normal-
mente, tem medo das se-
guintes situações:

• viajar de barco;
• fazer travessias de 

balsas;
• visitar praias;
• ir para o oceano;
• estar próxima do mar.
Há casos em que a con-

dição é um pouco mais 
grave e complexa, que os 
sintomas podem ser pro-
vocados até por pensa-
mentos e imagens do mar 
e outras massas de água 
profundas.

Em 1793, uma escavação 
no interior da Inglaterra 
revelou um curioso objeto 
de metal que tinha o for-
mato de um polígono oco 
de doze lados — ou, em 
outras palavras, um dode-
caedro. Cada face possuía 
um buraco esculpido, e, na 
parte exterior dos cantos 
da peça, havia pequenas 
esferas. 

A precisão com o qual o 
artefato havia sido molda-
do impressionou os espe-
cialistas da época, porém 
a característica mais mar-
cante do achado era que 
eles não faziam a menor 
ideia de qual era sua fun-
ção. 

Desde então, não avan-
çamos muito no nosso 
conhecimento a respeito 
dessas relíquias do pas-
sado. Datadas do período 
entre o século 2 d.C e 3 
d.C, na época do Império 
Romano, elas ficaram ape-
lidadas de dodecaedros 

romanos.
Mais de cem desses ob-

jetos foram desenterrados 
nos últimos anos. Eles es-
tavam espalhados através 
da Europa: além da Ingla-
terra, os objetos foram en-
contrados na Alemanha, 
França, Itália, Espanha e 
outros.

Um detalhe curioso que 
apenas contribui para tor-
nar a relíquia ainda mais 
enigmática é o fato que 
não existe nenhum docu-
mento histórico ou peça 
artística da época do Im-
pério Romano que faz 
menção a esse objeto.
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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Atos Legais ON

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E DESPACHO 
DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS - Nº. 007/2021

Objeto: é contratação de empresa para Contratação de quadra 
coberta e vestiário da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde 
– modelo 2 – padrão FNDE município de Santo Antônio do Içá/AM. 
Modalidade: Tomada de Preços.

ADJUDICAR à Empresa RM CONSTRUSERV EIRELLI-EPP, 
que apresentou e venceu este certame com valor global de R$ 
1.042.989,28 (um milhão quarenta e dois mil reais e vinte e oito 
centavos), conforme Ata e Planilhas apenas ao Processo, na forma 
da Lei.

HOMOLOGAR em todos os seus termos a deliberação da CO-
MISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, para o objeto de TOMADA 
DE PREÇOS 07/2021 em pauta, em favor da empresa vencedora 
do item adjudicado, pelo critério menor preço.

WALDER RIBEIRO DA COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Içá

Gabinete do Prefeito

I- Espécie e Data: Termo de Contrato n. 42/2021, celebrado e 
assinado em 03/12/2021.II- Contratante: Prefeitura Municipal De 
São Paulo De Olivença/AM, CNPJ nº 05.829.577/0001-24. III- 
Contratado: L F DA S LIMA EIRELI-ME, CNPJ 17.364.375/0001-
33. IV- Objeto: Aquisição de 01(uma) escavadeira hidráulica con-
forme o convenio nº 914151/2021. V- Valor global do contrato: 
R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais). VI- Dotação 
Orçamentária: Unid.: 08- Secretaria Municipal de Obras e Trans-
porte/SEMOT; Programa de Trabalho: 15.452.0011.2.028-Manu-
tenção da Secretaria Municipal de Obras e Transporte/SEMOT; 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52-equipamento e material per-
manente; Fonte: 100-Recurso Ordinário (Contrapartida); Fonte: 
106-Transf.de Recurso da União. VII- Prazo de Fornecimento: 
O prazo de duração da execução do fornecimento será de acor-
do c/o plano de trabalho aprovado pelo Programa Calha Norte 
-Ministério da Defesa, quando se dará início a execução do con-
trato, podendo ser prorrogado conforme o que preceitua o art. 
57 da Lei n. 8.666/93. VIII- Obrigações da Contratada: Cumprir 
rigorosamente todas as suas cláusulas do Termo de Contrato n° 
42/2021/PMSPO. IX- Fundamentação Legal: O presente Contra-
to reger-se-á pela Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Decreto 
nº 10.024/2019, Lei nº 4.320/64 e demais legislação aplicável. 

São Paulo de Olivença/AM, 3 de dezembro de 2021.
Nazareno Souza Martins
CPF Nº 336.274.362-5

Prefeito Municipal -Contratante Legal

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 42/2021/PMS-
PO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2/2021/CPL 
-PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 144/2021/

PMSPO

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença

Gabinete do Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE
 CONCORRÊNCIA Nº 001/2021-CML/PMC
O Município De Canutama-AM, por intermédio da CML, tor-

na público para conhecimentos dos interessados que realizará 
Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 001/2021-CML/
PMC, tipo menor preço global. Objeto: Recuperação De Es-
tradas Vicinais Do Pa São Francisco No Município De Canu-
tama/AM, oriundo do CONVÊNIO/INCRA/AM nº 2000/2020 
– Plataforma + Brasil nº 906526/2020; Plano De Trabalho 
020574/2020, conforme projetos, memoriais descritivos, plani-
lhas orçamentárias e cronogramas físicos financeiros constan-
tes do Anexo I deste edital, com fornecimento de toda a mão-
-de-obra, material, equipamentos, maquinários e ferramentas 
necessárias para a execução. Data E Horário: 10 de janeiro 
de 2022, às 9h00min. O Edital está disponibilizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Canutama-AM, na sala da Comissão 
Municipal de Licitação, situada na Rua Floriano Peixoto, nº 500 
- Centro – CEP69.820-000 – 

Canutama – AM, CANUTAMA-AM, 
em 29 de novembro de 2021.  

Alvandir Nogueira da Silva
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Canutama

Gabinete do Prefeito

AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

 Nº 004/2021-CML/PMC
O Município De Canutama-AM, por intermédio da Comissão Mu-

nicipal de Licitação, torna público para conhecimentos dos interes-
sados, o CANCELAMENTO da Licitação na modalidade Tomada 
De Preços Nº 004/2021-CML/PMC, tipo menor preço global. Ob-
jeto: Recuperação De Estradas Vicinais Do Pa São Francisco No 
Município De Canutama/AM, oriundo do CONVÊNIO/INCRA/AM nº 
2000/2020 – Plataforma + Brasil nº 906526/2020; Plano De Traba-
lho 020574/2020, que aconteceria no dia 20 de dezembro de 2021, 
às 9h00min. 

CANUTAMA-AM, em 06 de dezembro de 2021.
Alvandir Nogueira da Silva

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Canutama

Gabinete do Prefeito
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Atos Legais ON

O Prefeito Municipal De Juruá, no uso de suas atri-
buições legais e, Considerando a realização do Tomada 
De Preços Nº 001/2021, que visa a para Contratação 
De Empresa Especializada Em Serviços De Engenha-
ria Para Reforma Da Feira Do Produtor No Município 
De Juruá/Am. Considerando a deliberação da CPL da 
Prefeitura Municipal de Juruá na Tomada De Preços Nº 
001/2021 - CPL/PMJ; Considerando a inexistência de 
recurso pendente de julgamento; RESOLVE: I-Adjudicar 
em favor das empresas: CCS Comércio De Materiais De 
Construção E Serviços De Construção LTDA,  CNPJ nº 
17.967.538/0001-72, no valor global de R$ 563.156,51 
(quinhentos e sessenta e três mil cento e cinquenta e 
seis reais e cinquenta e um centavos). II -Homologar a 
decisão final da CPL, referente ao Tomada De Preços Nº 
001/2021 - CPL/PMJ. III- Publique-Se. Prefeitura Muni-
cipal De Juruá, em 30 de novembro de 2021.

Juruá, em 30 de novembro de 2021

José Maria Rodrigues Da Rocha Junior
Prefeito Municipal de Juruá/ Contratante

O Prefeito Municipal De Juruá, no uso de suas atri-
buições legais e, Considerando a realização do Toma-
da De Preços Nº 003/2021 - CPL/PMJ, que visa a Para 
Contratação De Empresa Especializada Em Serviços 
De Engenharia Para Reforma Da Orla Do Município 
De Juruá /AM. Considerando a deliberação da Comis-
são Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Juruá na Tomada De Preços Nº 003/2021 - CPL/
PMJ; Considerando a inexistência de recurso pendente 
de julgamento; RESOLVE: I – Adjudicar em favor das 
empresas: CCS Comércio De Materiais De Construção 
E Serviços De Construção LTDA, inscrita no CNPJ nº 
17.967.538/0001-72, no valor global de R$ 928.565,39 
(novecentos e vinte e oito mil quinhentos e sessenta e 
cinco reais e trinta e nove centavos). II – Homologar a 
decisão final da CPL, referente ao Tomada De Preços Nº 
003/2021 - CPL/PMJ. III – Publique-Se. Prefeitura Muni-
cipal De Juruá.

Juruá, 30 de novembro de 2021.
José Maria Rodrigues Da Rocha Junior
Prefeito Municipal de Juruá/ Contratante

Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2021.Data Da As-
sinatura: 30 de novembro de 2021.Prazo: 120 (cento e vinte) 
dias.Partes: Prefeitura Municipal De Juruá E A Empresa: CCS 
Comércio De Materiais De Construção E Serviços De Constru-
ção LTDA – CNPJ Nº 17.967.538/0001-72.Valor Contratado: R$ 
563.156,51 (quinhentos e sessenta e três mil cento e cinquenta 
e seis reais e cinquenta e um centavos);Dotação Orçamentária: 
Projeto atividade: 04.122.0091.1.037 – Reforma e Conservação 
de Prédios e Logradouros Públicos, 33.90.39 – Outros Serviços 
de Pessoa Jurídica Prefeitura Municipal De Juruá.

Juruá, 30 de novembro de 2021.

José Maria Rodrigues Da Rocha Junior
Prefeito Municipal de Juruá/ Contratante

Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2021.Data Da Assina-
tura: 30 de novembro de 2021.Prazo: 90 (noventa) dias. Par-
tes: Prefeitura Municipal De Juruá E A Empresa: CCS Comércio 
De Materiais De Construção E Serviços De Construção LTDA – 
CNPJ Nº 17.967.538/0001-72.Valor Contratado: R$ 928.565,39 
(novecentos e vinte e oito mil quinhentos e sessenta e cinco 
reais e trinta e nove centavos);Dotação Orçamentária: Proje-
to atividade: 04.122.0091.1.037 – Reforma e Conservação de 
Prédios e Logradouros Públicos, 33.90.39 – Outros Serviços de 
Pessoa Jurídica. Prefeitura Municipal De Juruá.

Juruá, 30 de novembro de 2021.

 José Maria Rodrigues Da Rocha Junior
Prefeito Municipal de Juruá/ Contratante

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO 
E HOMOLOGAÇÃO TP Nº 001/2021

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO TP Nº 003/2021 – CPL/PMJ

EXTRATO DO CONTRATO 042/2021 EXTRATO DO CONTRATO 044/2021

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Juruá

Gabinete do Prefeito

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Juruá

Gabinete do Prefeito

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Juruá

Gabinete do Prefeito

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Juruá

Gabinete do Prefeito


